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Záverečný účet obce za rok 2018
1. Rozpočet obce na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2018.
Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Rozpočet obce na rok 2018 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol
zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako prebytkový.
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11. 12. 2017 uznesením
č. 5/17/OZ-B-4. Rozpočet bol zmenený šesťkrát:
- prvá zmena schválená dňa 21. 3. 2018 uznesením č. 1/18/OZ-B-9
- druhá zmena schválená dňa 25. 6. 2018 uznesením č. 2/18/OZ-B-10
- tretia zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 3/2018 starostu dňa 25.9.2018
- štvrtá zmena schválená dňa 12.12.2018 uznesením č. 3/18/OZ-B-3
- piata zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 5/2018 starostu dňa 31.12.2018
- šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 6/2018 starostu dňa 31.12.2018
Rozpočet obce k 31.12.2018

456 490,00

Schválený
rozpočet
po poslednej
zmene
618 677,25

442 740,00
500,00
0
13 250,00
455 990,00

450 415,09
10 994,90
143 078,10
14 189,16
614 249,72

183 748,00
0
0
272 242,00
+500,00

176 912,54
161 792,88
0
275 544,30
+4 427,53

Schválený
rozpočet
Príjmy celkom
z toho :
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Finančné príjmy
Príjmy RO s právnou subjektivitou
Výdavky celkom
z toho :
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Výdavky RO s právnou subjektivitou
Rozpočtové hospodárenie obce
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2018
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
618 677,25

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

609 480,91

98,51
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1. Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
450 415,09

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

449 853,06

99,88

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

230 263,68

100

a) daňové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
230 263,38

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 208 295,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli
k 31.12.2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 208 295,30 EUR, čo predstavuje
plnenie na 100 %.
Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 16 955,58 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 16 955,58 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 10 995,95 EUR,
príjmy dane zo stavieb boli v sume 5 860,57 EUR a príjmy dane z bytov boli v sume 99,06 EUR.
Obec neeviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností..
Daň za psa
Z rozpočtovaných 425,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 425,00 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 % plnenie.
Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad
Z rozpočtovaných 4 587,80 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 4 587,80 EUR, čo
predstavuje plnenie na 100 % plnenie.
b) nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
5 845,31

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

5 845,31

100

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 5 194,31 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 5 194,31 EUR, čo je
100 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 1 976,67
EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 3 217,64 EUR.
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky - správne poplatky:
Z rozpočtovaných 651,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 651,00 EUR, čo je 100
% plnenie.
c) iné nedaňové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
1 182,86

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

620,53

52,46

Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 1 182,86 EUR bol skutočný príjem vo výške
620,53 EUR, čo predstavuje 52,46% plnenie.
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Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov vo výške 247,81 EUR,
z odberu vody vo výške 935,05 EUR. Obec eviduje k 31. 12. 2018 pohľadávku na odbere vody
vo výške 562,33 EUR
d) prijaté granty a transfery
Z rozpočtovaných grantov a transferov 213 123,54 EUR bol skutočný príjem vo výške
213 123,54 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR Stará Ľubovňa
ÚPSVaR Stará Ľubovňa
ÚSVaR Stará Ľubovňa
Okresný úrad Stará Ľubovňa
DHZ Bratislava
Okresný úrad Stará Ľubovňa
Okresný úrad Stará Ľubovňa
Okresný úrad Stará Ľubovňa
Okresný úrad Prešov - školstvo
Okresný úrad Prešov - školstvo
Okresný úrad Prešov – školstvo
Okresný úrad Prešov – školstvo
Okresný úrad Prešov – školstvo
Okresný úrad Prešov – školstvo
Okresný úrad Prešov – živ. prostredie
Prešovský samosprávny kraj

Suma v EUR
54,28
33,20
503,04
526,86
2 664,00
2 019,92
215,82
19,60
2 400,00
921,00
1 049,00
1 542,00
200 094,00
20,00
60,82
1 000,00

Účel
Strava pre deti v hmotnej núdzi
Učebné pomôcky deti HN
Zamestnávanie
Voľby do samosprávy
Nákup pre dobrovoľ. požiarnikov
Matričná činnosť
Regob
Register adries
Odchodné
Dopravné pre ZŠ
Na 5. ročné detí v MŠ
Vzdelávacie poukazy pre ZŠ
Normatív pre ZŠ
Učebnice pre ZŠ
Dotácia na životné prostredie
Oprava ihriska

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.
2. Kapitálové príjmy:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
10 994,90

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

10 994,90

100%

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 10 994,90 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018
v sume 10 994,90 EUR, čo predstavuje 100 % plnenie.
Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív
Z rozpočtovaných 234,90 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2018 v sume 234,90 EUR za
odpredaj pozemkov.
Granty a transfery
V roku 2018 obec získala dotáciu na projekt rekonštrukcie hasičskej zbrojnice – výmena
vykurovacieho kotla vo výške 10 760,00 €.
Prijaté granty a transfery
Poskytovateľ dotácie
Ministerstvo vnútra SR

Suma v EUR
10 760,00

Účel
Rekonštrukcia has. zbrojnice
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3. Príjmové finančné operácie:
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
143 078,10

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

134 444,48

93,97

Uznesením obecného zastupiteľstva bolo schválené použitie rezervného fondu v sume
138 032,88 EUR. V skutočnosti bolo plnenie v sume 129 399,26 EUR.
V roku 2018 boli použité:
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 45,22 EUR – dopravné pre žiakov v ZŠ
v súlade so zákonom č.583/2004 Z. z..
- nevyčerpané prostriedky ŠR v sume 5 000,00 EUR – dotácia na projekt Prevencia
kriminality.
4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
14 189,16

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

14 188,47

99,99

Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho:
Základná škola s MŠ
14 188,47 EUR
Kapitálové príjmy
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
0

Skutočnosť k 31.12.2018

% plnenia

0

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2018

Schválený rozpočet na rok
Skutočnosť k 31.12.2018
2018 po poslednej zmene
338 705,42
305 008,16

% čerpania
90,05

1. Bežné výdavky
Schválený rozpočet na
rok 2018 po poslednej
zmene
176 912,54

Skutočnosť k 31.12.2018

152 333,10

% čerpania

86,11

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu
č. 1 .
Rozbor významných položiek bežného rozpočtu:
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných výdavkov 55 977 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2018 v sume
54 959,62 EUR, čo je 98,18 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ,
matriky.
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Poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných výdavkov 20 374,55 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
19 214,69 EUR, čo je 94,31 % čerpanie.
Tovary a služby
Z rozpočtovaných výdavkov 98 478,17 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
76 529,16 EUR, čo je 77,71 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako
sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary
a služby.
Bežné transfery
Z rozpočtovaných výdavkov 2 082,82 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2018 v sume
1 629,72 EUR, čo predstavuje 78,25 % čerpanie.
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými
finančnými výpomocami
Obec v roku 2018 nemala úvery, pôžičky ani návratné finančné výpomoci.
2. Kapitálové výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
161 792,88

Skutočnosť k 31.12.2018
152 674,97

% čerpania
94,36

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného
účtu č. 2.
V roku 2018 bola zrekonštruovaná obecná budova v časti obce Mníšek nad Popradom, hasičská
zbrojnica v Mníšku nad Popradom, obecný úrad a miestne komunikácie. Boli uhradené výdavky
na projektové dokumentácie cyklotrasy Eurovelo 11, zrealizovaný projekt bezpečnostného
systému a vybudovaný nový chodník pri kostole.
3. Výdavkové finančné operácie
V roku 2018 obec nemala žiadne výdavkové finančné operácie.
4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
Bežné výdavky
Schválený rozpočet na rok
2018 po poslednej zmene
275 544,30

Skutočnosť k 31.12.2018
275 354,93

% čerpania
99,93

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu
č. 3.
Bežné výdavky z toho :
Základná škola
Materská škola
Školská jedáleň

216 151,00 EUR
23 933,10 EUR
35 270,83 EUR
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Kapitálové výdavky
ZŠ s MŠ Mníšek nad Popradom v roku 2018 nemala kapitálové výdavky.
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie obce
Bežné príjmy spolu
z toho : bežné príjmy obce
bežné príjmy RO
Bežné výdavky spolu
z toho : bežné výdavky obce
bežné výdavky RO
Bežný rozpočet
Kapitálové príjmy spolu
z toho : kapitálové príjmy obce

Skutočnosť k 31.12.2018 v EUR
464 041,53
449 853,06
14 188,47

427 688,12
152 333,19
275 354,93

+36 353,41
10 994,90
10 994,90

kapitálové príjmy RO
Kapitálové výdavky spolu
z toho : kapitálové výdavky obce

0

152 674,97
152 674,97

kapitálové výdavky RO
Kapitálový rozpočet
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Vylúčenie z prebytku /Úprava schodku
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov

0

-141 680,07
-105 326,66
-35,14
-105 361,80
134 444,48

Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov
Rozdiel finančných operácií
PRÍJMY SPOLU
VÝDAVKY SPOLU
Hospodárenie obce
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku
Upravené hospodárenie obce

0

134 444,48
609 480,91
580 363,09
29 117,82
35,14
29 082,68

Schodok rozpočtu v sume 105 326,66 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)
zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR
a podľa osobitných predpisov v sume 35,14 EUR bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný
z rezervného fondu.
Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov sa upravuje - zvyšuje o :
- nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na dopravné žiakov poskytnuté v
predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume 35,14 EUR.
Zostatok finančných operácií v sume 134 444,48 EUR, bol použitý na:
- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 105 361,80 EUR
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Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v sume 29 082,68 EUR, navrhujeme použiť na tvorbu rezervného
fondu.
Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške
29 082,68 EUR.
5. Tvorba a použitie prostriedkov fondov
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p..
O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond rezervný
ZS k 1.1.2018
Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý
rozpočtový rok
- z rozdielu medzi V a N z PČ
- z finančných operácií
Úbytky - použitie rezervného fondu :
- uznesenie č. 1/17/OZ-B-6 zo dňa 29.3.2017
projekt EuroVelo 11
- uznesenie č.1/18/OZ-B-8 zo dňa 21.3.2018
rekonštrukcia budovy obecného úradu
- uznesenie č. 2/18/OZ-B-9 zo dňa 25.6.2018
výstavba altánku
-uznesenie č. 2/18/OZ-B-7 zo dňa 25.6.2018
rekonštrukcia miestnych komunikácii
- uznesenie č. 1/18/OZ-B-5 zo dňa 21.3.2018
projekt rekonštrukcia miestnych komunikácii
-uznesenie č. 2/18/OZ-B-6 zo dňa 25.6.2018
stavebný dozor –rekonš. MK
-uznesenie č.1/18/OZ zo dňa 21.3.2018
a 2/18/OZ-B-5 zo dňa 25.6.2018
spolufinancovanie rekonš. Hasič. Zbrojnice
- uznesenie č. 2/18/OZ-B-3 zo dňa 25.6.2018
vybudovanie chodníka pri kostole
-uznesenie č. 2/18/OZ-B-8 zo dňa 25.6.2018
rekonštrukcia mosta
- krytie schodku rozpočtu
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
286 836,19
49 836,23

3 774,42
2 842,88
18 962,94
3 240,00
8 565,06
72 395,52
900,00
1 089,38

15 648,68
4 504,80

212 297,58

Peňažný fond
Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z. z. v z. n. p..
O použití peňažného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
Fond peňažný
ZS k 1.1.2018
Prírastky
Úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
532 312,30
0
0
532 312,30
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Sociálny fond
Obec vytvára sociálny fond v zmysle zákona č.152/1994 Z. z. v z. n. p.. Tvorbu a použitie
sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
ZS k 1.1.2018
Prírastky - povinný prídel - 1,05 %
Úbytky - závodné stravovanie
- regeneráciu PS, dopravu
- dopravné
- ostatné úbytky
KZ k 31.12.2018

Suma v EUR
51,68
463,75
331,3
120,00

64,13

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2018
AKTÍVA
Názov
Majetok spolu
Neobežný majetok spolu
z toho :
Dlhodobý nehmotný majetok
Dlhodobý hmotný majetok
Dlhodobý finančný majetok
Obežný majetok spolu
z toho :
Zásoby
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé pohľadávky
Krátkodobé pohľadávky
Finančné účty
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.
Časové rozlíšenie

ZS k 1.1.2018
2 152 498,14
1 243 848,57

KZ k 31.12.2018
2 405 040,78
1 602 225,89

0
1 141 279,36
102 569,21
907 519,65

0
1 499 656,68
102 569,21
801 447,57

181,95
27 633,57

169,60
26 714,93

270,08
879 434,05

563,76
773 999,28

1 129,92

1 367,32

ZS k 1.1.2018
2 152 498,14
1 600 364,71

KZ k 31.12.2018
2 405 040,78
1 641 192,26

1 600 364,71
12 192,67

1 641 192,26
7 944,06

1 680,00
5 045,22
85,70
5 381,75

1 770,00
35,14
97,48
6 041,44

539 940,76

755 904,46

PASÍVA
Názov
Vlastné imanie a záväzky spolu
Vlastné imanie
z toho :
Oceňovacie rozdiely
Fondy
Výsledok hospodárenia
Záväzky
z toho :
Rezervy
Zúčtovanie medzi subjektami VS
Dlhodobé záväzky
Krátkodobé záväzky
Bankové úvery a výpomoci
Časové rozlíšenie
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7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2018
Stav záväzkov k 31.12.2018
Druh záväzku

Záväzky celkom
k 31.12.2018 v EUR

Druh záväzkov voči:
- dodávateľom
- zamestnancom
- poisťovniam
- daňovému úradu
- štátnemu rozpočtu
- bankám
- štátnym fondom
- ostatné záväzky
Záväzky spolu k 31.12.2017

z toho v lehote
splatnosti

z toho po lehote
splatnosti

389,46
2 356,12
2 024,89
420,97

389,46
2 356,12
2 024,89
420,97

850,00
6 041,44

850,00
6 041,44

Stav úverov k 31.12.2018
Veriteľ

Účel

Výška
poskytnutého
úveru

Ročná splátka
istiny
za rok 2018

Ročná splátka
úrokov
za rok 2018

Zostatok
úveru (istiny)
k 31.12.2018

Rok
splatnosti

---

Obec nemá žiadny úver ani pôžičku.
Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:
Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich
úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:
a) celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho
rozpočtového roka a
b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí
25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií.
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách
právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z. z.
Obec v roku 2018 neposkytla dotáciu.
Žiadateľ dotácie
Účelové určenie dotácie : uviesť
- bežné výdavky na
- kapitálové výdavky
-1-

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých
finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

---
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10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
Obec nemá podnikateľskú činnosť.
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči
a) zriadeným a založeným právnickým osobám
b) štátnemu rozpočtu
c) štátnym fondom
d) rozpočtom iných obcí
e) rozpočtom VÚC
V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec
finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo
založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám,
ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy
k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.
a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO
Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

68 794,00

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

68 745,97

48,03

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR
Rozpočtová organizácia

ZŠ s MŠ

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

206 751,30

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

206 716,16

35,14

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Príspevková organizácia nie je zriadená .
Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:
Právnická osoba

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )
-4-

nemáme
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b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:
Poskytovateľ dotácie
ÚPSVaR Stará Ľubovňa
ÚPSVaR Stará Ľubovňa
Okresný úrad Stará Ľubovňa
ÚPSVaR Stará Ľubovňa
DHZ Bratislava
Okresný úrad Prešov- školstvo
Okresný úrad Stará Ľubovňa
Okresný úrad Stará Ľubovňa
Okresný úrad Stará Ľubovňa
Okresný úrad Prešov školstvo
Okresný úrad Prešov –
školstvo
Okresný úrad Prešov –
školstvo
Okresný úrad Prešov –
školstvo
Okresný úrad Prešov –
školstvo
Okresný úrad Prešov – živ.
prostredie
Ministerstvo vnútra SR

c)

Účel

Suma
poskytnutá
v EUR
54,28
33,20
526,86
503,04
2 664,00
2 400,00
2 019,92
215,82
19,60
921,00

Suma
čerpaná v
EUR
54,28
33,20
526,86
503,04
2 664,00
2 400,00
2 019,92
215,82
19,60
885,86

Rozdiel v
EUR

1 049,00

1 049,00

Na 5. ročné detí v MŠ

1 542,00

1 542,00

Vzdelávacie poukazy pre ZŠ

200 094,00

200 094,00

Normatív pre ZŠ

20,00

20,00

Učebnice pre ZŠ

60,82

60,82

Dotácia na životné prostredie

10 760,00

10 760,00

Strava pre deti v hmotnej núdzi
Učebné pomôcky deti HN
Voľby do samosprávy
zamestnávanie
Nákup pre dobrovoľ. požiarnikov
Odchodné
Matričná činnosť
Regob
Register adries
Dopravné pre ZŠ

35,14

Projekt rekonš.has.zbrojnice

Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2018 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.
d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí
Obec

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma poskytnutých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

Suma prijatých
finančných
prostriedkov
-2-

Suma skutočne
použitých finančných
prostriedkov
-3-

Rozdiel
(stĺ.2 - stĺ.3 )

-4-

---Obec

-4-

---e)

Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC
VÚC

-4-

--VÚC

-dotácia na opravu ihriska

1 000,00

-4-

1 000,00
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12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového
rozpočtu
Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením číslo 1/14/OZ-B-8 zo dňa 19. 3. 2014 schválilo
neuplatňovať programovú štruktúru v rozpočte obce a jej rozpočtovej organizácii
(Programový rozpočet) podľa § 4, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z., od 1. 1. 2014.

Vypracovala:
Mária Gontkovičová

Peter Žemba
starosta obce

V Mníšku nad Popradom dňa 22. 2. 2019
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